
ATUAÇÃO DOS  MINISTÉRIOS PÚBLICOS NA INCLUSÃO DA
 TEMÁTICA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO 

CURRÍCULO OFICIAL DA REDE DE ENSINO (LEI Nº 10.639/2003)

Referências:  PA 1.00.000.003471/2005-37
Ofício Circular nº 040/2006/PFDC/MPF (de 06/12/2006) 

         

Nº UF Respostas
01 MP/SC - determinou o acompanhamento da questão pelo Centro de Apoio da Infância e da Juventude.

- desde o advento da Lei 10639/03, promove ações voltadas à sua implementação, por meio da orientação, da capacitação e do 
assessoramento de professores.
-  criou  o  cargo  de  Integrador  de  Educação Especial  e  Diversidade  (Lei  Complementar  nº  284/2005),  tendo como função a 
coordenação e acompanhamento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Especial e Diversidade.
- criou o Núcleo de Estudos Afrodescentes (NEAD), voltado exclusivamente para pomover ações afirmativas e acompanhar as 
políticas públicas de implementação da citada lei. 

02 MP/PE - instituiu o grupo de trabalho sobre discriminação racial (GT Racismo), com o objetivo de desenvolver estratégias de combate à 
discriminação racial, prevenir novas violações e inserir a temática racial na prática institucional do Ministério Público (Portarias do 
PGJ 683/2004 e 1163/2006), o qual conscientiza, capacita e sensibiliza os membros e servidores para o combate ao racismo, com 
repercussão em vários Estados da Federação e nos Organismos Internacionais de Defesa dos Direitos Humanos, com vistas a fazer 
do MP/PE um instrumento efetivo na implementação e fiscalização de políticas públicas de inclusão social.
- no que se refere a implementação da Lei 10639, vários promotores do interior vem assinando Termos de Ajustamento de Conduta 
com gestores municipais.
- participa junto ao MEC-SECAD, SEPPIR, UNESCO e UNICEF dos Encontros e Oficinas para a construção do Plano Nacional 
para Implementação das Diretrizes Curriculares para Educação Étnico-Raciais.
-  participa  também da  elaboração  do  conteúdo  do  documento  construído  pelo  UNICEF para  o  Selo  UNICEF –  Município 
Aprovado – 2008, que instituiu a inclusão da implementação da Lei 10639/03 como condição para a premiação.
- instituiu, ainda, internamente, um Grupo de Estudo Multidisciplinar das questões étnico-raciais

03 MP/DF - a 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (PROEDUC) instaurou o Procedimento Interno nº 08190.017043/08-02, em 
29/04/08, com o intuito de constatar o comprimento, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), das Leis 
10.639/03  e  11.645/08,  que  determinam  o  ensino  obrigatório  das  histórias  e  culturas  afro-brasileira  e  indígena,  nos 
estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio de toda a rede educacional nacional.
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-  a SEE-DF, em resposta a ofício encaminhado pela PROEDUC, indicou diversas providências que estão sendo tomadas quanto ao 
tema.
- a PROEDUC foi convidada a debater e a aperfeiçoar a maneira como seria implementada a legislação ora comentada, no II 
Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racional do Distrito Federal sobre o tema Racismo e Educação.

04 MP/GO - no ano de 1993 é instituída a Lei Municipal 7207, de 21/06/93,  que dispõe sobre o combate ao racismo no Município. O 
interessante é que não se limita apenas ao combate; estabelece a criação e divulgação de programas de valorização da participação 
do  negro  na  formação  histórica  e  cultural  brasileira  e  de  combate  às  idéias  e  práticas  racistas;  a  inclusão  de  conteúdos 
programáticos sobre a História da África e da Cultura Afro-Brasileira no currículo das escolas públicas municipais; reciclagem 
periódica de servidores públicos, especialmente os de creches e escolas municipais, de modo a habilitá-los para o combate às idéias 
e práticas racistas.
- a Secretaria Municipal de Goiânia incentiva as Unidades Educacionais a participarem de diferentes eventos, entre eles destaca o 
Abraço Negro, realizado no dia 20/11, Dia da Consciência Negra. 
- o procedimento instaurado com base no ofício circular nº 40/2008 encontra-se em trâmite perante a 11ª Promotoria de Justiça de 
Goiânia (registro nº 102828/2006).
- já foram oficiados o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria da Educação do Estado de Goiás e todos os promotores de 
Justiça  do  Estado de  Goiás  foram instados,  por  meio de  ofício,  a  acompanharem a  aplicação  da  referida  lei  no âmbito das 
Secretarias Municipais de Educação.
- a Superintendência de Ensino Médio da Secretaria de Educação do Estado de Goiás informou que foram realizadas as seguintes 
ações para a implementação de lei 10.639:
a) ano de 2003 – divulgação da lei para as Subsecretarias Regionais com solicitação de encaminhamento as escolas.
b) ano de 2004 - participação no Fórum Estadual da Diversidade Étnico-Racial onde teve a participação de um representante de 
cada regional responsável pela divulgação e multiplicação.
c) ano de 2005 – a superintendência solicitou de todas as Subsecretarias Regionais relatórios das ações e projetos desenvolvidos 
referentes  à  temáticas  “História  e  Cultura  Afro-Brasileira”.  Obtiveram relatórios  informando que as  Unidades  Escolares  têm 
conhecimento da  Lei  10.639 e  já  estão  desenvolvendo atividades  dentro do  conteúdo das  disciplinas  de  Língua Portuguesa, 
História, Geografia e Arte.
d)  ano de 2006 – mediante resposta do MEC e parceria com a UNESCO elaboraram o projeto ESCOLA E DIVERSIDADE 
CULTURAL: NOVOS HORIZONTES PARA OS REMANESCENTES QUILOMBOS, com o  objetivo  de realizar  curso  de 
formação continuada para professores e técnicos que atuem em Unidades Escolares de Ensino Médio e que atendem alunos das 
Comunidades Tradicionais remanescentes de quilombos.
A Secretaria de Educação do Estado de Goiás está preparando um curso de capacitação em História da África e África-Américas, 
para todos os professores do Ensino Médio.
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No dia 08/08/06 foi realizado o 1º Seminário Interno de lançamento dessa ação com a participação da Secretaria de Educação, 
através do Centro Interdisciplinar de Estudos  África Américas
Participação na elaboração do Regimento Interno do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial em Goiás.
- A Secretaria Municipal de Educação informou que desenvolveu as seguintes ações para a implementação da lei 10.639:
a) reestruturação das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental (abril de 2005 a junho de 2006);
b) participação do Fórum Permanente para implantação da Lei 10.639;
c) divulgação da Lei 10.639 para as Escolas da Rede (agosto a dezembro de 2006);
d) grupos de Estudo e Trabalho sobre a Lei 10.639 (fevereiro a junho de 2007);
e) reunião com representantes do MEC/SEAD para implementação da Lei 10.639 (novembro de 2007);
f) curso de formação continuada: Africanidades/MEC/UNB (agosto a dezembro de 2006) e História e Cultura Africana e Afro-
Brasileira (abril a dezembro de 2007);
g) I Seminário da RME para Implementação da Lei 10.639 (fevereiro de 2007);
h) elaboração e publicação de cadernos pedagógicos (fevereiro a junho de 2007);
i) aquisição de livros literários (abril de 2007);
j) aquisição de acervo bibliográfico e iconográfico (janeiro a dezembro de 2007).

05 MP/PA - o ofício circular 40 foi  autuado,  originando o Procedimento Extrajudicial  nº  032/2007-MP/PJ/DC/PP que,  por  sua vez,  foi 
apensado ao Procedimento Extrajudicial nº 005/2007-MP/PJ/DC/PP (Protocolo nº 275741/2006), devido ambos tratarem de Lei 
10.639, que determina o ensino obrigatório sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino.

06 MP/AL - foi instaurado procedimento administrativo com o fito de serem tomadas providências institucionais para fiscalizar a inclusão da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial da Rede de Ensino Estadual;
- foi expedido ofício à Secretaria do Estado da Educação e do Esporte de Alagoas, objetivando saber como está sendo abordada a 
referida temática, requisitando, inclusive, o envio de documentação comprobatória;
- salientou que o Estado de Alagoas ocupa a última colocação no IDEB, não conseguindo ofertar a seus alunos a Base Nacional 
Comum prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em virtude da carência de professores de Matemática, Física, Química 
e Português, o que levou o MP, através da Promotoria de Justiça Coletiva da Fazenda Pública Estadual, a ajuizar a Ação Civil 
Pública nº 001.07.074.696-7, a qual atualmente encontra-se em sede de Agravo Regimental junto ao TJAL. Nessa ACP está sendo 
apurado o cumprimento da Lei 10.639.

07 MP/SE - foi instaurado Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 02/2007;
- houve a realização de reuniões e seminários tratando do tema referente à inserção da história e da cultura afro-brasileira e africana 
nas ações pedagógicas das escolas;
- no âmbito do Estado de Sergipe, a matéria é tratada na Lei Estadual nº 5497/2004, na Lei do Município de Aracaju nº 2251/1995 
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e na Resolução nº 347/2005, do Conselho Estadual de Educação;
- a Promotoria Especializada em Defesa do Direito à Educação transformou o Procedimento Preliminar nº 02/2007 em Inquérito 
Civil, tombado sob nº 01/2008, pelo qual foi requisitada informação sobre a grade curricular utilizada em todas as escolas do 
Estado do Sergipe, visando à adoção de possíveis providências de natureza judicial ou por meio de ajustamento de conduta.

08 MP/BA - em 30/03/07, a 9ª Promotoria de Justiça da Cidadania de Defesa da Educação em atuação conjunta com a 2ª Promotoria de Justiça 
da Cidadania de Combate ao Racismo instaurou o Inquérito Civil nº 01/2007 com vistas a apurar a implementação da Lei 10.639 
em escolas públicas e privadas do município de Salvador;
- foram realizadas duas audiências públicas (03/05/07 e 19/11/07), das quais restou a necessidade de um trabalho orientado pelo 
Ministério Público no sentido de auxiliar aos estabelecimentos escolares na implementação da lei;
-  nos próximos dias 11 e 12 de setembro do corrente  ano,  realizaremos,  na sede do MP estadual,  um seminário aberto aos 
representantes  de escolas particulares,  de instituições  públicas de ensino,  bem como dos órgãos públicos ligados à  educação 
(Secretarias Estadual e Municipal de Educação e Conselho Estadual de Educação) na busca de fomentar o processo de discussão, 
abrindo  um espaço  de  diálogo  e  interlocução com vista  a  uniformização  de  conteúdo  a  serem desenvolvidos  no  âmbito  da 
Educação básica concernentes à Lei 10.639 e às inovações  resultantes da Lei 11.645/08. Referido seminário já conta com o apoio 
do Instituto Cervantes, da Embaixada da Espanha e da Fundação Pedro Calmon.

09 MP/MG -  foi  instaurado  no  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  (CAO-DF) 
Procedimento Administrativo nº 03/2006 para proceder a verificação do cumprimento da Lei 10.639.

10 MP/TO - a  21ª  Promotoria  de Justiça de Palmas encaminhou Recomendações à Secretaria  de Estado de Educação e  à  Secretaria  de 
Educação do Município de Palmas, para que efetivassem as seguintes providências no próximo ano letivo:
a) incluir e desenvoler, no conteúdo programático dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, o 
ensino sobre a História e Cultura Afro-descendente;
b)  criar  e desenvolver  estudos,  projetos e  programas da História  e Cultura  Afro-descendente,  fornecendo material  didático e 
recursos financeiros necessários para sua implementação;
c) prestar ao MP as informações e documentos pertinentes ao atendimento da presente Recomendação, para eventuais providências 
cíveis e administrativas cabíveis.
- foi informando pela 21ª Promotoria de Palmas, que a Lei 10.639 vens sendo cumprida de modo precário no Estado, seja por conta 
das dificuldades técnicas decorrentes da inexistência da temática no curso de formação acadêmica dos professores,  seja pela 
escassez de material bibliográfico a respeito da matéria;
- o MPTO já atuou para que o Estado e seus municípios implementem a Lei 10.639, ratificada pela Lei 11.645/2008, bem como 
velará pelo efetivo cumprimento dos referidos diplomas legais.
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11 MP/CE - foi  expedido ofício ao Presidente do Conselho Estadual de Educação solicitando informações acerca de quais providências 

institucionais foram adotadas no concernente à inserção da temática História Afro-Brasileira e Africana no currículo oficial da rede 
de ensino do Estado do Ceará. O Presidente do Conselho já havia orientado as instituições de ensino a incluir, em seus currículos, o 
tema em questão; que após a publicação da Resolução CEC nº 416/2006, tornou-se obrigatória a inclusão da temática História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo oficial de todas as instituições da rede de ensino do Estado do Ceará.
- no dia 10/12/07 foi realizada uma audiência pública no Núcleo de Defesa da Educação, na qual esteve presente o Presidente do 
Conselho, o qual afirmara que um dos empecilhos ao cumprimento da Lei 10.639 era a falta de material didático que abordasse a 
mencionada temática, alegando tb que o CEC expediria a Resolução nº 416/2006. Fora acordado entre a Promotoria de Justiça de 
Defesa da Educação e o encimado Conselho o desenvolvimento de atividades conjuntas, objetivando o cumprimento da  referida 
lei.
- foi instaurado o Procedimento Administrativo com a finalidade de garantir a efetiva aplicação e concretização da Lei 10.639, bem 
como a inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana.
- em janeiro de 2008 foi realizada audiência no Núcleo de Defesa da Educação, na qual  estivera presente o Ser. Denílson Albano 
Portácio, técnico da CEAPE (Cédula de Aperfeiçoamento Pedagógico da Secretaria de Educação do Estado do Ceará), expondo 
este que, desde o ano de 2003, ações são trabalhadas, visando ao cumprimento da Lei 10.639 e que há todo um plano voltado para 
o ensino da Cultura Afro-Brasileira nas escolas estaduais, comprometendo-se a enviar relatório com a relação das escolas estaduais 
localizadas no município de Fortaleza e como tais unidades se portam frente à matéria da lei citada anteriormente.
- resultou da audiência do dia 24/06/08 o compromisso entre a Secretaria de Educação do Estado do Ceará e a Comissão de 
Combate à Discriminação Racial e Defesa das Minorias, que um plano de ação a curto, média e longo prazo seria concebido para a 
inclusão da História Afro-Brasileira e Africana.

12 MP/ES -  foi  expedido  ofício  circular  aos  Secretários  Municipais  de  Educação  e  ao  Secretário  Estadual  da  Educação  solicitando 
informações acerca das providências adotadas para implementação da Lei 10.639.
- acompanharam a realização do 6º SENENAE (Seminário Nacional de Entidades Negras na Área de Educação), realizado nos dias 
6  a  8  de  dezembro  de  2007,  em Vitória,  ocasião em que  se  deliberou pela  criação de  comissões  para acompanhamento  da 
implementação da lei junto aos Municípios.
- foi instituído o Fórum Estadual de Diversidade Étnico-racial, coordenado pela Gerência de Educação, Juventude e Diversidade da 
Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo.
- a Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo está desenvolvendo projetos pedagógicos de forma interdisciplinar nas 
escolas da rede pública estadual, implementando a Lei 10.639 no currículo escolar.
- Municípios que já implantaram: Serra, Iconha, Pancas, Muqui, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Itaguaçu, Ponto Belo, Bom 
Jesus  do  Norte,  Baixo  Guandu,  Mucurici,  São  Gabriel  da  Palha,  Venda  Nova  do  Imigrante,  Nova  Venécia,  Cachoeiro  de 
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Itapemirim, Castelo, Iúna, Águia Branca, Viana, Fundão, Mimoso do Sul, Santa Maria de Jetibá, João Neiva, São Domingos do 
Norte, Boa Esperança, Atílio Vivácqua, Vitória, Conceição da Barra, Ibatiba, São Mateus, Cariacica, Vargem Alta, Ibiraçu, Santa 
Tereza, Rio Novo do Sul.

13 MP/RN - as Leis 10.639/03 e 11.645/08 vêm sendo implementadas nas escolas do Ensino Fundamental da Rede, por meio de Referencial 
Curricular  de  História,  e  através  do  curso  Diversidade  Étnico-Cultural  na  Escola,  promovido  pela  Secretaria  Municipal  de 
Educação em convênio com o Ministério da Educação.
-  foi  criado,  na  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  da  Cultura,  o  Núcleo  da  Educação  do  Campo  e  da  Diversidade,  na 
Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar (CODESE), responsável pelo processo de implantação e implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e da Lei 10.639.
- ações propostas para curto, médio e longo prazo: capacitação dos docentes; seminários; desenvolvimento de Projeto de Formação 
Continuada para Professores que trabalham com alunos das comunidades quilombolas; participação da representação de todos os 
setores de ensino para construção das Diretrizes Curriculares da Educação do RN com base na diversidade/igualdade, étnico-racial 
e cultura e meio ambiente e tecnologia; formação da comissão para o planejamento e realização do 2º Seminário Estadual de 
Educação do Campo e Diversidade; participação nos diálogos regionais para referendar o “Documento Referência para elaboração 
do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares da Educação das relações Étnico-Raciais; criação do Fórum 
Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial como espaço para controle social, proposição e monitoramento das políticas 
publicas com a participação da sociedade civil; respeitar o princípio constitucional da dignidade humana, resgatando a cultura das 
comunidades ciganas garantindo a escolaridade e permanência desses alunos, através do ensino aprendizagem do conhecimento da 
cultura e linguagem materna cigana; encontros com as comunidades indígenas para discussão e construção das políticas públicas 
de inclusão social para o Rio Grande do Norte a partir do seu próprio reconhecimento. 

14 MP/RS - foi instaurado inquérito civil pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Porto Alegre.
- o MP determinou a expedição de memorando circular recomendando a verificação do cumprimento das disposições sobre a 
inclusão curricular da matéria “História e Cultura Afro-brasileira”.
-  a  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  solicitou  informações  à  SE/RS,  SMED e  SINEPE acerca  da  efetiva 
implementação da Lei 10.639.
- em fevereiro de 2007 receberam informações da Secretaria Estadual de Educação salientando que o Departamento Pedagógico da 
Secretaria  de  Estado  constituiu  o  “Espaço  Diversidade”,  com o  objetivo  de  desenvolver  políticas  públicas  com respeito  às 
diferenças, em especial as minorias étnicas.
- O SINEPE informou que a História Cultura  Afro-Brasileira é abordada de forma transversal e interdisciplinar, em diferentes 
séries e componentes curriculares, de acordo com o que define seu plano pedagógico.
- a SMED salientou que 73 escolas da rede municipal, de um totoal de 92 escolas, já incluíram o estudo da história e cultura Afro-
brasileira em seus currículos.
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15 MP/RR - o objetivo da Lei 10.639 está sendo atingido no Ensino Médio e Fundamental públicos estaduais em Roraima.
16 MP/SP - fevereiro de 2006 – o MP solicitou à Secretaria Estadual da Educação e à Secretaria Municipal da Educação informações sobre a 

aplicação da Lei 10.639.
- em março de 2006 a Secretaria de Educação do Município de São Paulo prestou informações (sem cópia do teor).
- em maio de 2006 a Secretaria de Estado da Educação tb prestou informações (sem cópia do teor).
- em outubro de 2006, o MP expediu recomendações ao Secretário de Estado da Educação e ao Secretário Municipal de Educação 
para fiel cumprimento da Lei 10.639.
 - ainda em outubro de 2006, colheu-se declarações de representantes de organizações não governamentais manifestando “que as 
iniciativas”,  das  Secretarias  Estadual  e  Municipal  da  Educação,  “já  adotadas  não  tem sido  suficientes  (...)  porque  não  tem 
alcançado o resultado concreto esperado” e que estavam promovendo pesquisa que seria remetida à Promotoria de Justiça. O 
diretor da EDUCAFRO acentua que as iniciativas são insuficientes.
- em novembro de 2006 a Secretaria Municipal de Educação prestou informações (sem cópia do teor).
- em janeiro de 2007 juntou-se cópia de projeto de currículo elaborado pela Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da 
Secretaria de Estado da Educação.
- o Estado de São Paulo possui 645 municípios e as Promotorias de Justiça instauraram investigações.

7


